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INLEIDING 

Jaarlijks vindt in de najaarsvergadering de integrale managementanalyse van de resultaten van het afgelopen 

schooljaar plaats. Hoewel ieder kwartaal monitoring van de voortgang binnen de ontwikkelagenda en het jaarplan 

plaatsvindt, wordt eenmaal per jaar ‘de balans opgemaakt’ van alle resultaten in samenhang met elkaar. Daarbij 

worden de doelstellingen en de bereikte resultaten uit alle door het jaar heen gebruikte instrumenten geëvalueerd 

en getoetst aan de gestelde norm en tijdpad. De analyse richt zich ook op het integrale functioneren van het 

kwaliteitssysteem. Tevens wordt bepaald of er vervolgacties dienen plaats te vinden en of deze in de 

ontwikkelagenda of de jaarkalender worden opgenomen. Ook kunnen er (inhoudelijke) aanpassingen worden 

gedaan in bijvoorbeeld de gesprekkencyclus of het opleidingsbeleid. De integrale managementanalyse kan gezien 

worden als de afronding en de start van de beleidscyclus. Het geheel wordt vormgegeven door de zogenaamde 

‘4D-cyclus’: Doelen (Ambities) – Data – Duiden – Doen; waarbij de Emiliusschool ervoor gekozen heeft de doelen 

als ambities te formuleren. 

Het verslag van de jaarlijkse integrale managementanalyse wordt ter verantwoording van het gevoerde beleid 

aangeboden aan de MR en de RvT en wordt gepubliceerd op de website ten behoeve van geïnteresseerde 

externen. De integrale managementanalyse wordt, inclusief de vervolgacties, ook besproken met alle 

personeelsleden. De ouders worden via de nieuwsbrief geattendeerd op het verschijnen van het analyseverslag.  

 

Martin Heeffer 

Edwin Grotentraast 

Directie Emiliusschool  
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OPBRENGSTEN 

BEHAALDE ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 

De Emiliusschool brengt in beeld of uitstroomniveaus op de vastgestelde ambitieniveaus zijn behaald. Het gaat hier 

om een hoger aggregatieniveau dan de individuele leerling. Deze gegevens worden gebruikt om het 

onderwijsproces te analyseren en zo mogelijk te verbeteren.  

AMBITIE 

De wettelijke norm voor zowel het SO als het VSO bedraagt 75% en voor het SO sluiten we ons daarbij aan. Voor 

het VSO hanteren we een norm van 90%. Deze norm stellen wij hoger, omdat we van mening zijn dat naarmate de 

leerlingen ouder worden, wij beter in staat moeten zijn om een juiste voorspelling te doen en de 

uitstroombestemming voor het overgrote deel van onze leerlingen dagbesteding is. Tijdens de jaarlijkse integrale 

managementanalyse wordt op een hoger aggregatieniveau dan de klas geconcludeerd of er acties nodig zijn voor 

het ‘behalen’ van de ontwikkelingsperspectieven.   

DATA 

SO:  

• In het schooljaar 2020-2021 zijn in het SO 8 leerlingen uitgestroomd volgens de vooraf ingeschatte 

uitstroombestemming: 100% 

VSO:  

• In het VSO zijn 10 leerlingen uitgestroomd volgens de vooraf ingeschatte uitstroombestemming: 100% 

• Leerlingen die voortijdig de school verlaten maar tot dusver op koers lagen om de uitstroombestemming van 

het ontwikkelingsperspectief te realiseren, worden niet meegenomen in de statistiek.  

• Dit schooljaar hebben 8 leerlingen de school voortijdig verlaten. Hier valt geen verband te leggen met Corona. 

Redenen zijn: verhuizingen (2x), overstap naar ZML volgens afspraak SWV (1x), overstap naar dagbesteding op 

oudere leeftijd omdat in de buurt van ouders een plaats vrij komt (3x), forse motorische en verstandelijke 

problematiek in relatie afstand thuis-school (1x). 
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.      

DUIDEN 

• In 2019 hebben we het aantal uitstroomniveaus van het VSO teruggebracht en aangepast naar de wettelijke 

indeling: Arbeidsmatige Dagbesteding (AD), Activiteitgerichte Dagbesteding (ACD), Belevingsgerichte 

Dagbesteding (BD).  

• Voor zowel het SO als het VSO (100%) voldoen we wat betreft het behalen van de ontwikkelingsperspectieven 

ruimschoots aan de wettelijke en ook aan onze eigen normen van respectievelijk 75% (SO) en 90% (VSO). We 

zijn daar tevreden mee. 

• Voor de eindevaluatie van het OPP op 13- en 19-jarige leeftijd is per leergebied 60 % van de geformuleerde 

doelstellingen met een 3, 4 of 5 gescoord. Daarmee is een leergebied behaald. Voor het totale OPP dient 60% 

van alle leergebieden behaald te zijn.  

• Uit de statistiek blijkt minimaal dat al deze leerlingen de afgelopen 6 jaar goed op koers lagen om de vooraf 

ingeschatte uitstroombestemming te bereiken. In het laatste Corona jaar hebben onze leerlingen in het SO en 

VSO uiteindelijk nog steeds de minimale norm van 60% behaald.  

DOEN 

• Jaarlijks wordt tijdens de Persoonlijk Plan bespreking vastgesteld of onze leerlingen zich ontwikkelen conform 

het ontwikkelingsperspectief zoals dat voor hen is opgesteld en of het OPP op basis van de beschikbare 

ervarings- en opbrengstgegevens al dan niet bijstelling behoeft. 

• Aangezien de leerlingen het laatste jaar niet onder de 60% norm zijn gekomen hebben we op basis van de 

behaalde opbrengsten van de ontwikkelingsperspectieven te weinig informatie over de leerachterstanden die 

mogelijk zijn ontstaan in het laatste jaar. Om hier meer zicht op te krijgen moeten we de behaalde doelen per 

leerling en per leergebied in kaart brengen en deze vergelijken met de resultaten van het schooljaar ’19-’20. 
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BEHAALDE DOELEN 

Om twee redenen brengt de Emiliusschool in beeld of het aantal en/of de percentages van het aantal behaalde 

doelen per leergebied van individuele leerlingen op de vastgestelde ambitieniveaus wordt behaald. De opgehaalde 

gegevens worden vervolgens geanalyseerd. Impliciet richt deze analyse zich op de vaardigheid van onze 

leerkrachten om doelstellingen concreet, SMART en op het juiste niveau te formuleren. Anderzijds richt deze 

analyse zich op het feitelijk bereiken van de doelen om daarmee zicht te krijgen op de kwaliteit van het didactisch 

handelen. Deze twee onderdelen worden separaat in de 4D-cyclus besproken.  

AMBITIE 

Bij aanvang heeft de school de ambitie (start)norm voor het aantal te behalen doelen op 60% gesteld. 

DATA 

In het schooljaar 2018-2019 heeft de Emiliusschool een eerste start gemaakt met het in kaart brengen van 

behaalde onderwijsdoelen. Voor deze start werden per klas voor 1 leerling de totale aangeboden onderwijsdoelen 

afgezet tegen de behaalde onderwijsdoelen. De gegevens van dat jaar bieden onvoldoende inzicht voor deze 

analyse. In het schooljaar 2019-2020 is de start gemaakt met een analyse van de behaalde doelen per leerling op 

alle leergebieden. Wat de D-stroom betreft, zijn dit de 4 domeinen. Per leerling is in kaart gebracht hoeveel 

(procent) van de gestelde onderwijsdoelen (tussendoelen in de richting van de einddoelen in het OPP) 

daadwerkelijk behaald wordt.  

In onderstaande grafieken vergelijken we de resultaten van dit schooljaar (2020-2021) met de resultaten van het 

vorige schooljaar (2019-2020) 
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DUIDEN 

Binnen het SO en het VSO zien we slechts minimale verschillen in het % behaalde onderwijsdoelen. Binnen de D-

stroom zien we in het SO een daling van 12% en in het VSO een daling van 15%. 

DOEN 

In deze analyse verder inzoomen op de leeropbrengsten per (vakoverstijgend en vakspecifiek) leergebied in het SO 

en in het VSO op niveau van de AB klassen, BC klassen en de D stroom. 

BEHAALDE DOELEN IN DE SO AB STROOM EN BC STROOM 

AMBITIE 

Als startnorm/ambitieniveau is gesteld dat voor ieder leergebied tenminste 1 doel wordt gesteld en voor het 

behalen van doelen is 60% als uitgangspunt vastgesteld. 

DATA 

Geanalyseerd is:  

• hoeveel doelen er zijn gesteld per leergebied. 

• hoeveel (%) er daarvan zijn behaald.  

Wat betreft de leergebieden in het SO 2019-2020 

SO Leergebieden  aantal doelen behaald % behaald 

zintuiglijke & motorische ontwikkeling 71 50 70% 

sociale en emotionele ontwikkeling 72 49 68% 

leren leren 88 62 70% 

Nederlandse taal en communicatie 89 49 55% 

rekenen 98 50 51% 

oriëntatie op mens & wereld 77 54 70% 

kunstzinnige oriëntatie 54 41 76% 

bewegen en sport  105 72 69% 

Totalen 654 427 66% 
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Wat betreft de leergebieden in het SO 2020-2021 

SO Leergebieden  aantal doelen behaald % behaald 

zintuiglijke & motorische ontwikkeling 58 38 66% 

sociale en emotionele ontwikkeling 90 60 67% 

leren leren 60 36 60% 

Nederlandse taal en communicatie 61 49 65% 

rekenen 60 42 70% 

oriëntatie op mens & wereld 66 51 77% 

kunstzinnige oriëntatie 47 38 81% 

bewegen en sport  86 43 50% 

Totalen 518 357 67% 

 

 

DUIDEN 

Wanneer de resultaten van dit jaar afzetten tegen het vorige schooljaar zien we een daling van 10% bij het 

vakoverstijgend leergebied leren leren.  

Een opvallende stijging van 10% bij Nederlandse taal en communicatie valt mede te verklaren aan de investering 

van de Emiliusschool in het opnieuw vormgeven van onze leerlijn binnen het taal en leesonderwijs. Ook bij het 

leergebied rekenen (+19%) zien we deze opvallende stijging in Coronatijd. Veel leerkrachten passen de nieuwe 

systematiek van het stellen van doelen en het verdelen van de lesstof zoals bij de door ontwikkeling leesonderwijs 

ook al toe in dit vakgebied. Hier zijn we blij mee! 

We zien ook een stijging bij de vakgebieden Oriëntatie op mens en wereld en kunstzinnige oriëntatie. In het online 

onderwijsaanbod hebben klassen goed vorm kunnen geven aan deze vakgebieden middels instructiefilmpjes 

online lessen en (online) huiswerkaanbod.  
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Daarentegen zien we aan opvallende daling bij het vakgebied bewegen en sport. (-19%) Het zwembad was in 

Coronatijd gesloten. Aan doelen zwemonderwijs hebben leerkrachten en vakdocenten nauwelijks kunnen werken. 

Gymlessen zijn zwaar verschraald geweest al was het aanbod van de sectie bewegingsonderwijs op socialschools 

uitgebreid en zeer goed. Hier is door ouders en collega’s ook positief op gereageerd. 

We zien nauwelijks verschil bij het vakgebied SEO (-1%) Analyse van interviews met kinderen, ouders en 

leerkrachten dienen aanvullend gebruikt te worden om inzicht te krijgen in eventuele achterstanden bij de sociaal 

emotionele ontwikkeling van onze kinderen. 

Ook het vakgebied Zintuiglijke en motorische ontwikkeling laat op basis van de leeropbrengsten (-4%) in eerste 

instantie geen verontrustende verschillen zien.  

DOEN 

• De Coronapandemie verklaart de genoemde daling op het vakgebied Bewegen & Sport. Voorgenomen actie: 

zodra mogelijk weer alles naar het reguliere rooster. 

 

VERGELIJKING SO: AB STROOM / BC STROOM 

AMBITIE 

De Emiliusschool wil weten of er grote verschillen zijn in het behalen van onderwijsdoelen binnen de verschillende 

stromen in het SO om hier specifiek op in te kunnen spelen wanneer keuzes worden gemaakt voor bepaalde 

interventies voor de klassen/school. 

DATA 

In onderstaande tabel vergelijken we het aantal gestelde doelen tussen de AB stroom en de BC stroom. 
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In onderstaande tabel vergelijken we de resultaten van het aantal gestelde doelen tussen de AB stroom en de BC 

stroom. 

 

 

 

DUIDEN 

Het aantal gestelde doelen in het SO is in de BC stroom (beduidend) lager dan in de AB stroom.  

Dit komt omdat de eindtermen in de OPP’s verschillen van niveau en wanneer binnen de vakgebieden abstracter 

en ook methodisch gewerkt kan worden (AB stroom) dan worden doelstellingen met name bij Nederlandse taal, 

rekenen en oriëntatie op mens en wereld mede uitgebreider geformuleerd.  

Het aantal doelen dat gesteld wordt in de BC stroom is kleiner, het percentage behaalde doelen ligt in de BC 

stroom bij alle vakgebieden hoger; gemiddeld 14%. Zintuiglijke ontwikkeling (+22%) en Sociaal emotionele 

ontwikkeling (+24%) zijn uitschieters. Alleen bij het vakgebied Bewegen en sport zijn nauwelijks (+1%) verschillen 

te zien. Het stellen van minder doelen (-44%) heeft in coronatijd niet geleid tot mindere daling van de resultaten. 

DOEN 

• De verschillen zijn passend bij het leerniveau; geen actie vereist. 
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PERCENTAGE BEHAALDE DOELEN PER LEERGEBIE D PER KLAS IN SO 

 

 Klas AB 1 (4 leerlingen) aantal doelen behaald % behaald 

zintuiglijke & motorische ontwikkeling 6 3 50% 

sociale en emotionele ontwikkeling 9 9 100% 

leren leren 9 7 77% 

Nederlandse taal en communicatie 8 6 75% 

rekenen 9 7 77% 

oriëntatie op mens & wereld 7 7 100% 

kunstzinnige oriëntatie 7 7 100% 

bewegen en sport  15 8 53% 

Totalen 70 54 77% 

 

In klas AB1 scoren ZMO en bewegen en sport onder de norm van 60% . Bij sociaal emotionele ontwikkeling zijn alle 

doelen behaald. Ook de resultaten bij de andere vakgebieden zowel vakoverstijgend als vakspecifiek liggen boven 

ons ambitieniveau. 

 

Klas AB 2 aantal doelen behaald % behaald 

zintuiglijke & motorische ontwikkeling 18 10 56% 

sociale en emotionele ontwikkeling 12 7 58% 

leren leren 16 8 50% 

Nederlandse taal en communicatie 13 9 69% 

rekenen 18 10 56% 

oriëntatie op mens & wereld 13 10 77% 

kunstzinnige oriëntatie 13 8 62% 

bewegen en sport  31 18 58% 

Totalen 134 80 61% 

*doelen zwemonderwijs allen niet behaald i.v.m. sluiting zwembad 

In klas AB2 scoren de vakoverstijgende leergebieden onder ons ambitieniveau. Ook rekenen en bewegen en sport 

haalt onze eigen norm net niet.  

Dit valt mede te verklaren uit de combinatie tussen coronatijd en de verdere overgang die deze leerlingen 

doormaken in het abstractere lesstofaanbod en instructievormen (letters, schrijven, werken in het platte vlak 

zonder concrete ondersteuning) Het is zeker denkbaar dat het voor ouders in deze klas lastiger kan zijn om 

thuisonderwijs te bieden in deze klas. De leerstof is specifieker van karakter dan in klas AB1 waarbij in algemenere 

zin breed wordt gewerkt en kinderen gemakkelijker onder te dompelen zijn in een breed ontwikkelingsklimaat. 
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Klas AB 3 aantal doelen behaald % behaald 

zintuiglijke & motorische ontwikkeling 10 7 70% 

sociale en emotionele ontwikkeling 59 30 51% 

leren leren 12 4 33% 

Nederlandse taal en communicatie 20 11 55% 

rekenen 23 16 70% 

oriëntatie op mens & wereld 29 19 66% 

kunstzinnige oriëntatie 12 8 67% 

bewegen en sport  23 10 43% 

Totalen 188 105 56% 

*Gedurende lockdown gekozen om met name herhalingsstof aan te bieden. Zie verder verslag leerlingbesprekingen 

en IB. 

 

In klas AB3 wordt de norm bij sociale en emotionele ontwikkeling niet gehaald. Wel zijn er hier in verhouding met 

andere klassen veel doelstellingen geformuleerd. (methodeafhankelijk) De klas heeft zelf al aangegeven om met 

herhalingslesstof te werken, beter passend bij de leerlingen in deze klas. Het vakoverstijgende leergebied leren 

leren scoort met 33% laag. Helaas haalt ook het taalonderwijs in deze klas de norm niet. Bij bewegen en sport zien 

we helaas ook hier achterblijvende resultaten. 

Klas ABC 1 is niet meegenomen in deze telling, de leerlingen beginnen aan de eerste reeks onderwijsdoelen na 

eerste PP. 
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Klas BC 1 aantal doelen behaald % behaald 

zintuiglijke & motorische ontwikkeling 3 2 67% 

sociale en emotionele ontwikkeling 8 8 100% 

leren leren 3 1 33% 

Nederlandse taal en communicatie 4 3 75% 

rekenen 2 1 50% 

oriëntatie op mens & wereld 2 2 100% 

kunstzinnige oriëntatie 1 1 100% 

bewegen en sport  2 0 0% 

Totalen 25 18 72% 

*Data op basis van 2 leerlingen, overige leerlingen beginnen net aan eerste reeks onderwijsdoelen na eerste PP. 

Aangezien in klas BC1 deze data slechts twee leerlingen betreft dienen we deze met voorzichtigheid te 

interpreteren. Leren leren en rekenen scoren onder de norm. Drie en twee geformuleerde doelen bij twee 

kinderen maakt het haast onmogelijk om deze data te analyseren. Dergelijke scores komen bij andere kinderen in 

andere klassen ook voor maar worden dan meegenomen in het grotere geheel. In totaal behalen twee kinderen 18 

van de 25 doelen en dan scoren zij met 72 % boven ons ambitieniveau.  

  

Klas BC 2  aantal doelen behaald % behaald 

zintuiglijke & motorische ontwikkeling 12 10 83% 

sociale en emotionele ontwikkeling 8 6 75% 

leren leren 14 10 71% 

Nederlandse taal en communicatie 9 8 89% 

rekenen 4 3 75% 

oriëntatie op mens & wereld 6 5 83% 

kunstzinnige oriëntatie 6 5 83% 

bewegen en sport  12 6 50% 

Totalen 71 53 75% 

*Eén leerling komt net over uit CD stroom en is niet opgenomen in deze telling. 

In klas BC2 wordt alleen bij het vakgebied bewegen en sport onze norm niet gehaald. Alle andere vakspecifieke en 

vakoverstijgende leergebieden scoren ruim boven onze norm en ondanks de tegenvallende resultaten bij bewegen 

en sport worden in klas BC2 75% van de doelen behaald. Grote uitschieter in positieve zin is Nederlandse taal en 

communicatie zeker gezien de investeringen die momenteel gedaan worden binnen de Emiliusschool en de 

schoolbrede resultaten 1 en 2 jaar geleden binnen dit vakgebied.  
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Klas BC 3 aantal doelen behaald % behaald 

zintuiglijke & motorische ontwikkeling 5 5 100% 

sociale en emotionele ontwikkeling 6 4 67% 

leren leren 9 6 67% 

Nederlandse taal en communicatie 6 5 83% 

rekenen 7 6 86% 

oriëntatie op mens & wereld 8 6 75% 

kunstzinnige oriëntatie 4 4 100% 

bewegen en sport  9 4 44% 

Totalen 54 40 74% 

*Eén leerling valt bij evaluatiemoment in het VSO profiel en is niet opgenomen in deze telling. 

Klas BC3 laat eenzelfde beeld zien. Ruime en hoge scores (tussen 67 en 100%) op alle leergebiedoverstijgende en 

vakspecifieke leergebieden m.u.v. Bewegen en sport (44%) maken een gemiddelde van 74% .  
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BEHAALDE DOELEN IN HET VSO AB STROOM EN BC STROOM 

AMBITIE 

Als startnorm/ambitieniveau is gesteld dat voor ieder leergebied tenminste 1 doel wordt gesteld en voor het 

behalen van doelen is 60% als uitgangspunt vastgesteld. 

DATA 

Geanalyseerd is hoeveel doelen er zijn gesteld per leergebied en hoeveel (%) er daarvan zijn behaald.  

 

Wat betreft de leergebieden in het VSO 2019-2020 

VSO Leergebieden aantal doelen behaald % behaald 

leren leren 57 35 61% 

leren taken uitvoeren 29 24 83% 

leren functioneren in sociale situaties 42 29 69% 

Nederlandse taal en communicatie 67 46 69% 

rekenen/wiskunde 71 41 58% 

mens, natuur & techniek 34 28 82% 

mens & maatschappij 61 43 70% 

voorbereiden op dagbesteding en arbeid 50 40 80% 

bewegen & sport 62 48 77% 

culturele oriëntatie & creatieve expressie 49 46 94% 

Totalen 522 380 74% 

 

Wat betreft de leergebieden in het VSO 2020-2021 

VSO Leergebieden aantal doelen behaald % behaald 

leren leren 53 33 62% 

leren taken uitvoeren 39 32 82% 

leren functioneren in sociale situaties 44 31 70% 

Nederlandse taal en communicatie 63 44 70% 

rekenen/wiskunde 53 27 51% 

mens, natuur & techniek 66 59 89% 

mens & maatschappij 64 53 83% 

voorbereiden op dagbesteding en arbeid 53 35 66% 

bewegen & sport 68 47 69% 

culturele oriëntatie & creatieve expressie 53 35 66% 

Totalen 556 398 72% 
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DUIDEN 

In het VSO zien we eigenlijk nauwelijks verschillen in de percentages bij de leergebied overstijgende vakgebieden 

leren leren (+1%), leren taken uitvoeren (-1%) en leren functioneren in sociale situaties (+1%) Scores liggen ook op 

tot ruim boven ons ambitieniveau van 60%. 

Ook bij het vakgebied Nederlandse taal en communicatie zien we geen grote verschillen maar zeker geen 

achteruitgang (+1%)  

Rekenen blijft met 51% onder onze norm en hier zien we op dit vakgebied in het VSO een achteruitgang van 7% 

t.a.v. de resultaten van het vorig schooljaar 2019/2020. 

Mens natuur en techniek  (+7) alsmede Mens en Maatschappij (+13%) blijven hoog en zelfs beter scoren.  

Voorbereiding op dagbesteding haalt nog steeds de norm (66%) maar laat wel een daling zien van 14% t.a.v. de 

resultaten van het vorige schooljaar. Veel uitvoerende taken en werkzaamheden konden geen doorgang vinden in 

corona wanneer er buiten de klas gewerkt moest worden om aan deze doelen te werken. Bewegen en sport laat 

een mindere daling zien in het VSO vergeleken met het SO (-8%) Wel zien we als laatste nog een opvallende daling 

van 28% bij de doelen geëvalueerd binnen het vakgebied Culturele oriëntatie en creatieve expressie. 

DOEN 

• Met de doorontwikkeling van de leerlijnen worden passendere doelen voor o.a. rekenen/wiskunde 

geformuleerd. 
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PERCENTAGE BEHAALDE DOELEN PER LEERGEBIE D PER KLAS VSO 

 

Klas AB 4 aantal doelen behaald % behaald 

leren leren 17 11 65% 

leren taken uitvoeren 5 5 100% 

leren functioneren in sociale situaties 14 9 64% 

Nederlandse taal en communicatie 22 16 73% 

rekenen/wiskunde 19 12 63% 

mens, natuur & techniek 22 21 95% 

mens & maatschappij 17 13 76% 

voorbereiden op dagbesteding en arbeid 10 10 100% 

bewegen & sport 19 13 68% 

culturele oriëntatie & creatieve expressie 16 10 63% 

Totalen 161 120 75% 

*Eén leerling valt op het evaluatiemoment in het SO profiel en is niet meegenomen in deze telling. 

Klas AB4 scoort op alle vakgebieden voldoende tot zeer ruim boven ons ambitieniveau. Klas AB4 heeft ook online 

lesmomenten kunnen verzorgen. Iets wat deze leerlingen ook zeker aankunnen. Gezien het abstracte karakter van 

het lees en rekenonderwijs zijn de cijfers bij deze vakgebieden mooi! Een aantal doelen bij Leren functioneren in 

sociale situaties konden letterlijk niet uitgevoerd worden in de 1.5 meter maatschappij. Klas AB4 geeft aan dat 

voor deze klas meer digitale verwerkingsstof en het werken met Prowise wenselijk is.   

 

Klas AB 5 aantal doelen behaald % behaald 

leren leren 16 9 56% 

leren taken uitvoeren 8 6 75% 

leren functioneren in sociale situaties 12 9 75% 

Nederlandse taal en communicatie 10 7 70% 

rekenen/wiskunde 9 3 33% 

mens, natuur & techniek 15 15 100% 

mens & maatschappij 17 17 100% 

voorbereiden op dagbesteding en arbeid 12 5 41% 

bewegen & sport 13 10 76% 

culturele oriëntatie & creatieve expressie 17 13 76% 

Totalen 129 94 73% 
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*Bij één leerling zijn doelen onrealistisch hoog ingezet. De % van deze leerling zijn niet opgenomen in deze telling 

omdat deze op de gemiddelden een vertekend beeld zouden geven niet gerelateerd aan deze analyse.  

In klas AB5 scoren 3 van de 10 vakgebieden onder onze norm. Analyse van de klasbespreking en de twee 

leerlingbesprekingen laat zien dat lage percentages bij rekenonderwijs niet toegeschreven worden aan coronatijd. 

De andere 7 vakgebieden scoren met 75 tot 100% goed en boven onze norm. 

  

Klas AB 7 aantal doelen behaald % behaald 

leren leren 5 5 100% 

leren taken uitvoeren 5 4 80% 

leren functioneren in sociale situaties 3 2 67% 

Nederlandse taal en communicatie 11 6 55% 

rekenen/wiskunde 8 3 37% 

mens, natuur & techniek 6 5 83% 

mens & maatschappij 8 5 63% 

voorbereiden op dagbesteding en arbeid 16 9 56% 

bewegen & sport 10 6 60% 

culturele oriëntatie & creatieve expressie 6 5 83% 

Totalen 76 50 66% 

*Klas met leerlingen met autisme 

In klas AB7 zien we goede resultaten bij de vakoverstijgende leergebieden. 67-100%. Deze vakgebieden passen 

goed bij het karakter van deze klas (en sowieso bij het hele VSO). 

Nederlandse taal (55%) en rekenen (37%) scoren (ruim) onder onze norm. Bij de volgende leerlingbespreking 

wordt hier verkennend over gesproken. 
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Klas BC 4 aantal doelen behaald % behaald 

leren leren 7 4 57% 

leren taken uitvoeren 3 2 67% 

leren functioneren in sociale situaties 6 4 67% 

Nederlandse taal en communicatie 7 5 71% 

rekenen/wiskunde 10 4 40% 

mens, natuur & techniek 3 2 67% 

mens & maatschappij 6 4 67% 

voorbereiden op dagbesteding en arbeid 1 1 100% 

bewegen & sport 10 6 60% 

culturele oriëntatie & creatieve expressie 4 2 50% 

Totalen 54 34 63% 

*3 SO leerlingen zijn meegenomen in deze telling, hierbij vakgebieden naast elkaar gezet (LFS/SEO, etc.) 

In klas BC 4 wordt bij 1 leergebiedoverstijgend vakgebied (leren leren) en de twee specifieke vakgebieden rekenen 

en culturele oriëntatie onze norm niet gehaald. Rekenen scoort met 40% laag. Alle overige leergebieden scoren 

ruim voldoende tot goed. Let wel; wanneer er maar 1 doel is gesteld en wordt behaald (voorbereiden op 

dagbesteding en arbeid) zegt de 100% score niet alles.  
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Klas BC 5 aantal doelen behaald % behaald 

leren leren 5 2 40% 

leren taken uitvoeren 8 7 88% 

leren functioneren in sociale situaties 4 3 75% 

Nederlandse taal en communicatie 6 4 67% 

rekenen/wiskunde 4 3 75% 

mens, natuur & techniek 13 11 85% 

mens & maatschappij 12 11 92% 

voorbereiden op dagbesteding en arbeid 5 3 60% 

bewegen & sport 5 4 80% 

culturele oriëntatie & creatieve expressie 5 3 60% 

Totalen 67 51 76% 

 

Ook in klas BC 5 scoort alleen het leergebied overstijgende vakgebied leren leren 20% onder onze norm. De 

resultaten bij alle overige vakgebieden scoren voldoende tot goed. Er wordt de opmerking gemaakt dat juist met 

halve klassen erg goed aan de doelstellingen gewerkt kon worden en er meer zicht is op de individuele leerling.  

 

Klas BC 6 aantal doelen behaald % behaald 

leren leren 7 5 71% 

leren taken uitvoeren 10 6 60% 

leren functioneren in sociale situaties 8 6 75% 

Nederlandse taal en communicatie 10 8 80% 

rekenen/wiskunde 7 4 57% 

mens, natuur & techniek 7 5 71% 

mens & maatschappij 8 6 75% 

voorbereiden op dagbesteding en arbeid 9 7 78% 

bewegen & sport 15 10 67% 

culturele oriëntatie & creatieve expressie 6 3 50% 

Totalen 87 60 69% 

 

In klas BC 6 worden op het vakgebied rekenen en culturele oriëntatie & creatieve expressie na alle andere 

leergebieden voldoende gescoord. Rekenen scoort met 57% net onder onze norm.  
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VERGELIJKING VSO: AB STROOM / BC STROOM 

In onderstaande tabel vergelijken we het aantal gestelde doelen tussen de AB stroom en de BC stroom in het VSO. 
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BEHAALDE DOELEN IN DE D STROOM IN HET SO 

AMBITIE 

Als startnorm/ambitieniveau is gesteld dat voor ieder leergebied tenminste 1 doel wordt gesteld en voor het 

behalen van doelen is 60% als uitgangspunt vastgesteld. 

DATA 

Geanalyseerd is:  

• hoeveel doelen er zijn gesteld per leergebied. 

• hoeveel (%) er daarvan zijn behaald.  

Wat betreft de domeinen in de D-stroom in het SO 2019-2020 

Domeinen SO aantal doelen behaald % behaald 

sociaal-emotionele ontwikkeling en 
spel 

22 13 59% 

Communicatie 20 12 60% 

Sensomotoriek 26 17 65% 

Zelfredzaamheid 21 9 43% 

Totalen 89 51 57% 

 

Wat betreft de domeinen in de D-stroom in het SO 2020-2021 

Domeinen SO aantal doelen behaald % behaald 

sociaal-emotionele ontwikkeling en 
spel 

17 8 47% 

Communicatie 19 13 68% 

Sensomotoriek 21 8 38% 

Zelfredzaamheid 15 4 27% 

Totalen 75 33 45% 

 

DUIDEN 

Opvallend is de enige stijging bij het domein Communicatie met 8% t.o.v. vorig jaar. 68% is een goede score boven 

onze norm. Bij de andere domeinen wordt dit jaar (fors) lager gescoord (SEO-12%, Senso-27%,zelfredz.-16%) 

Scores vallen met percentages onder 40% laag uit. 

DOEN 

• De verwachting is dat dit bij fysiek onderwijs weer zal bijtrekken; vooralsnog geen actie vereist. 

• Voor de ABC-stroom is meer digitale verwerkingsstof en het werken met digibordsoftware wenselijk. We 

nemen hiertoe scholing op in onze professionalisering voor 2022-2023. 
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BEHAALDE DOELEN IN DE D STROOM IN HET VSO 

 

Wat betreft de domeinen in de D-stroom in het VSO 2019-2020 

Domeinen VSO aantal doelen behaald % behaald 

sociaal-emotionele ontwikkeling en 
spel 

33 22 67% 

Communicatie 38 19 50% 

Sensomotoriek 49 32 65% 

Zelfredzaamheid 34 18 53% 

Totalen 154 91 59% 

 

Wat betreft de domeinen in de D-stroom in het VSO 2020-2021 

Domeinen VSO aantal doelen behaald % behaald 

sociaal-emotionele ontwikkeling en 
spel 

24 9 38% 

Communicatie 28 13 46% 

Sensomotoriek 25 14 56% 

Zelfredzaamheid 17 6 35% 

Totalen 94 42 44% 

 

DUIDEN 

In het VSO zien we een daling bij alle domeinen. Bij de domeinen communicatie (-4%) en sensomotoriek (-9%) is 

deze daling relatief laag. Bij SEO (-29%) en zelfrdz.(-18%) zien we een flinke daling van de percentages. Als we deze 

cijfers interpreteren zien we: 

• Zelfredzaamheid: Het niet kunnen oefenen van aangeleerde vaardigheden wordt hier zichtbaar. 

• Het niet kunnen aanbieden van verschillende zintuiglijke ervaringen wordt eveneens zichtbaar. 

• Het niet aanwezig zijn in de groep en samen een activiteit beleven wordt ook zichtbaar. 

• Contactname en communicatie is het aspect waarop door familie en verzorgende eveneens wordt 

ingezet. Zie cijfers. 

Het mag duidelijk zijn: Afstandsonderwijs en/of digitaal onderwijs is geen optie voor leerlingen in de D stroom. 
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DOEN 

• De verwachting is dat dit bij fysiek onderwijs weer zal bijtrekken; vooralsnog geen actie vereist. 
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BEHAALDE DOELEN IN DE D STROOM PER KLAS  

 

Domeinen klas CD1 aantal doelen behaald % behaald 

sociaal-emotionele ontwikkeling en 
spel 

4 2 50% 

Communicatie 5 5 100% 

Sensomotoriek 6 2 33% 

Zelfredzaamheid 4 2 50% 

Totalen 19 11 58% 

In klas CD 1 worden alle gestelde doelen voor de leerlingen op gebied van Communicatie behaald! Sensomotoriek 

scoort met 33% het laagst. 

Domeinen klas CD2 aantal doelen behaald % behaald 

sociaal-emotionele ontwikkeling en 
spel 

x x x 

Communicatie x x x 

Sensomotoriek x x x 

Zelfredzaamheid x x x 

Totalen 44 21 48% 

In klas CD2 wordt bij de totalen een 48% score behaald. Er wordt een grote hindernis ervaren in het overdragen 

van de doelen naar de thuissituatie in Coronatijd. Woonsituatie heeft niet de juiste materialen, omgeving en mist 

rituelen door de dag heen alsmede de professionaliteit van de school. Klas CD2 heeft alleen totaalscores 

doorgegeven en verder geen specificatie per domein. Betreffende collega's zijn niet meer werkzaam op school 

waardoor deze niet meer te achterhalen zijn. 

Domeinen klas CD3 aantal doelen behaald % behaald 

sociaal-emotionele ontwikkeling en 
spel 

11 2 18% 

Communicatie 11 6 55% 

Sensomotoriek 6 2 33% 

Zelfredzaamheid 8 4 50% 

Totalen 36 14 39% 

 

In klas CD3 scoort SEO met 18% het laagst. Ook Senso scoort ver onder onze norm. Allerlei doelen zijn niet 

overdraagbaar naar de thuissituatie (X. neemt 2 ballen van het grote rad. Ouders komen thuis niet altijd toe aan 

het werken met hun kind. Er wordt ook gezien dat kinderen thuis weer vaardigheden laten zien die ze in de klas 

niet laten zien.  
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Domeinen klas CD4 aantal doelen behaald % behaald 

sociaal-emotionele ontwikkeling en 
spel 

11 6 55% 

Communicatie 13 7 54% 

Sensomotoriek 12 9 75% 

Zelfredzaamheid 7 2 29% 

Totalen 43 24 56% 

In klas CD4 scoort zelfredzaamheid met 29% het laagst. De scores bij SEO en Comm liggen net onder onze norm en 

Senso scoort met 75% opvallend goed. Weer wordt aangegeven dat doelen niet overdraagbaar waren naar de 

thuissituatie vanwege de specifieke omgeving en materialen zoals die op school aanwezig is.  

Domeinen klas CD5 aantal doelen behaald % behaald 

sociaal-emotionele ontwikkeling en 
spel 

7 2 29% 

Communicatie 12 3 25% 

Sensomotoriek 9 5 56% 

Zelfredzaamheid 5 1 20% 

Totalen 33 11   33  % 

In klas CD5 zien we bij 3 domeinen scores onder 30% Ook hier worden wel relatief de meeste doelen behaald bij 

sensomotoriek. Doelen dus toch uitvoerbaar zonder gebruik van de MSR ruimte. 

 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De Emiliusschool heeft nu voor de tweede keer de schoolresultaten, onderwijsopbrengsten in beeld gebracht. 

Cijfers dienen met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden aangezien we te weinig data hebben om 

trendanalyses te maken. Daarbij hebben we zowel in 2019/2020 als in 2020/2021 te maken gehad met Corona en 

schoolsluiting; in het VSO langer dan in het SO. Bovendien geldt voor beide jaren dat deze manier van resultaten in 

beeld brengen voor leerkrachten, IB’ers en onderwijsondersteuner een nieuwe manier van werken is.  

Relatief meest vertraagde vakgebieden zijn in het SO bewegen en sport (-19%) en leren leren (-10%). Corona tijd 

heeft geleid tot verschraling van de lessen bewegingsonderwijs. Het zwembad was gesloten en vakdocenten en 

leerkrachten hebben nauwelijks aan doelen kunnen werken.   

Bij SEO en ZMO zijn verschillen statistisch gezien minimaal.  

Opvallende stijging van leerresultaten volgens de data zien we bij Nederlands taal en rekenen welke te verklaren 

valt aan de investering van de Emiliusschool in het opnieuw vorm geven van onze leerlijnen binnen taal en 

leesonderwijs. Daarnaast passen leerkrachten de nieuwe systematiek van het stellen van doelen en verdelen van 

de lesstof zoals bij de doorontwikkeling van het leesonderwijs ook toe bij het vakgebied rekenen.  
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Relatief meest vertraagde vakgebieden in het VSO zijn voorbereiding op dagbesteding en arbeid (-14%) en 

Culturele oriëntatie en creatieve expressie (-28%). 

Bij voorbereiding op DAC konden veel praktisch uitvoerbare taken en werkzaamheden geen doorgang vinden 

wanneer buiten de klas aan deze doelen gewerkt moest worden. Daarnaast konden allerlei oriëntaties, 

bijvoorbeeld op SWZ, niet doorgaan. 

Bij alle leergebied overstijgende vakgebieden zien we geen grote wijzingen in de percentages (+1%  -1 % en +1%)  

Binnen de D-stroom zien we in het SO dat Senso (-12%), SEO (-27%) en zelfredzaamheid (-16%) het meest 

vertraagd zijn. Communicatie is met 8% gestegen. In het VSO zien we de vertraging bij alle domeinen. SEO (-29%) 

en zelfredzaamheid (-18%) zijn het meest vertraagd. 

• Zelfredzaamheid: Het niet kunnen oefenen van aangeleerde vaardigheden wordt hier zichtbaar. 

• Het niet kunnen aanbieden van verschillende zintuiglijke ervaringen wordt eveneens zichtbaar. 

• Het niet aanwezig zijn in de groep en samen een activiteit beleven wordt ook zichtbaar. 

• Contactname en communicatie is het aspect waarop door familie en verzorgende eveneens wordt 

ingezet. Zie cijfers. 

• EMB: Betekenis binnen Nederland van een ernstige meervoudige beperking (EMB). Dit houdt in dat deze 

leerlingen een complexe combinatie van ernstige verstandelijke, motorische en zintuiglijke beperkingen 

hebben. 

EMB is de groep waarbij ruim 90% een visusprobleem heeft en men schat dat driekwart een 

auditiefprobleem heeft, m.n. in de verwerking van deze prikkels.  

EMB is de groep die floreert door nabijheid.  

Mensen met EMB communiceren in het algemeen op non-verbale wijze. De signalen kunnen in 

verschillende situaties andere betekenissen hebben. De communicatieve signalen zijn bovendien vaak zo 

subtiel of anders dat het lastig om ze adequaat te interpreteren. Zeker op afstand. 

• Het mag duidelijk zijn: Afstandsonderwijs en/of digitaal onderwijs is geen optie voor leerlingen in de D 

stroom. 

Verschillende groepen onderling laten ook onderlinge verschillen zien. Deze verschillen zijn zichtbaar in de 

statistiek en komen ook naar voren uit de verslaglegging van alle leerling besprekingen.  Hier valt geen trend in te 

vinden. 

De signalen die ouders en personeel van de school middels de enquête hebben afgegeven onderschrijven 

bovenstaande conclusies. Men is op de eerste plaats blij wanneer alles weer zo snel mogelijk volledig open is (m.n. 

vaklokalen MSR, bewegingsonderwijs en zwembad) en de kinderen weer op school zijn “zoals het hoort”. Daarbij 

geven ouders en personeel al enkele suggesties die meegenomen dienen te worden door de werkgroep zich gaat 

buigen over de te kiezen interventies, de keuze uit de “menukaart” en het opstellen van het “schoolprogramma”. 

De schoolscan brengt verder aan het licht dat een digitaal LVS belangrijk is voor de Emiliusschool. Veel handwerk 

kan voorkomen worden.  
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SLOT 

Deze schoolscan wordt besproken en met name de conclusies worden besproken met het schoolteam en de MR 

(instemming met het schoolprogramma) Passend bij de conclusies uit deze schoolscan en de mogelijkheden en 

belastbaarheid van het team dienen passende interventies gekozen te worden uit de menukaart op de website van 

het Nationaal Programma Onderwijs. Vervolgens kan het schoolprogramma worden opgesteld. 

 

OUDERS EN LEERLINGEN 

TEVREDENHEID OUDERS 

Als onderdeel van de Persoonlijk Plan procedure wordt aan de ouders met ingang van het schooljaar 2019-2020, 

jaarlijks, de vraag voorgelegd hoe tevreden ze zijn over: 

• De Emiliusschool als zodanig, én;  

• Hoe tevreden ze zijn over de samenwerking tussen de Emiliusschool en SWZ/Zonhove. 

AMBITIE 

Onze ambitie is om van ten minste 70% van de ouders de door ons gevraagde rapportcijfers te ontvangen en 

tenminste een cijfer 7,5 te behalen op beide onderdelen. Op beide onderdelen vragen we de ouders dit schriftelijk 

uit te drukken in een rapportcijfer tussen 1 en 10.  

DATA 

Onderstaand de resultaten voor 2020-2021. De vraag is in deze periode gesteld aan 45 ouders. Slechts 20 ouders 

hebben de schriftelijke vragenlijst ingeleverd. Er is door de afdelingsleiders slechts beperkt mondeling gevraagd 

om alsnog een tevredenheidscijfer te geven in de Persoonlijk Plan-besprekingen. 

Aan de ouders gestelde vraag deelnamepercentage gemiddeld cijfer 

Hoe tevreden bent u over de Emiliusschool? 44% 9,25 

Hoe tevreden bent u over de samenwerking tussen 
Emiliusschool en SWZ/Zonhove 

 

44% 

 

7,65 

 

DUIDEN 

• Het deelnamepercentage van de ouders is met 44% laag te noemen, we behalen ons ambitieniveau bij lange 

na niet.  

• Regelmatig vullen ouders het tevredenheidscijfer niet in; dit kan in de PP-besprekingen door de 

afdelingsleiders alsnog worden gevraagd, maar zij doen dit niet omdat dit naar hun mening niet altijd passend 

is in de context van het gesprek.  

• Wanneer ouders geen wensenlijst retour sturen, komt er ook geen cijferwaardering terug.  

• Wanneer leerkrachten het oude format van de wensenlijst gebruiken bij het samenstellen van het Persoonlijk 

Plan, ontbreken de vragen omtrent de waarderingscijfers. 
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• De waardering die ouders ons geven, voldoet wel aan de gestelde norm. 

• De waardering komt in hoge mate overeen met de waardering die gegeven is in de 4-jaarlijkse meting 

oudertevredenheid. 

• De lagere waardering bij het onderwerp ‘samenwerking met SWZ/Zonhove’, wordt veroorzaakt door 2 

respondenten die tijdelijk erg ontevreden waren en een zeer laag cijfer gaven. Het betreft de ontevredenheid 

over therapieën en de wachtlijsten die SWZ/Zonhove daarbij hanteert. 

DOEN 

• We gaan ons beraden of een andere wijze van aanbieden tot een hoger deelname percentage kan leiden. 

• Leerkrachten gebruiken het juiste format van de wensenlijst bij het samenstellen van het Persoonlijk Plan. Hier 

wordt in de afdelingsvergadering tijd voor ingeruimd. 

• We zullen de verkregen gegevens wat betreft de samenwerking met SWZ/Zonhove bespreken met de directie 

van SWZ/Zonhove met de bedoeling om verbeterafspraken te maken. 

 

ZELFEVALUATIE TEVREDENHEID OUDERS 

De Emiliusschool brengt in beeld of wat betreft de oudertevredenheid de vastgestelde ambitieniveaus zijn 

behaald. Een digitale vragenlijst wordt eenmaal per 4 jaar digitaal aan de ouders aangeboden. De vragenlijst wordt 

door de Emiliusschool samengesteld in overleg met de MR. Het is volgens de ZEK-werkwijze. 

AMBITIE 

- Prestatie indicator/norm: ten minste 70% van de ouders verleent medewerking en vult de lijst in. De ouders 

worden schriftelijk en via ‘Social Schools’ uitgenodigd om deel te nemen. 

- Prestatie indicator/norm: Op ieder onderdeel wordt een positieve score van tenminste 75% behaald. 

DATA 

• Deze zelfevaluatie ouders is in 2019 aangeboden en wordt in 2023 opnieuw aangeboden.  

DUIDEN 

• n.v.t. 

DOEN 

• n.v.t. 
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ZELFEVALUATIE EXITGESPREK OUDERS / LEERL INGEN 

Bij schoolverlaten worden de ouders uitgenodigd voor een exitgesprek. In dat gesprek wordt nog eens teruggeblikt 

op de periode op de Emiliusschool. Wat deden we goed, wat kon beter? Het gesprek wordt gevoerd aan de hand 

van een door de Emiliusschool ontwikkelde gespreksleidraad. 

Er worden aantekeningen gemaakt en het getuigschrift en overgangsdocument worden overhandigd. Ook wordt 

de ouders in dit gesprek gewezen op de mogelijkheid om ons tenminste nog 2 jaar te blijven bevragen. De 

bestendigingsvraag wordt alvast met de ouders gecommuniceerd. 

Omdat het om slechts enkele leerlingen (max. 10) per jaar gaat, worden deze aantekeningen individueel 

beoordeeld. Eenmaal per jaar worden de individuele uitkomsten in het MT tijdens de integrale 

managementanalyse besproken. Is er een rode draad? Zo nodig worden acties in het navolgende jaar in de 

ontwikkelagenda opgenomen. 

AMBITIE 

Met 100% van de ouders wordt het exitgesprek gevoerd. Een kwalitatieve norm is hier niet te stellen. Borging: 

Ouders ondertekenen het gespreksverslag en ze tekenen voor de ontvangst van het overgangsdocument en het 

getuigschrift. 

DATA 

Er zijn in het schooljaar 2020/2021 slechts 8 exitgesprekken gevoerd, hoewel er 18 leerlingen zijn uitgestroomd. 

Uit de gesprekken blijkt een grote tevredenheid van ouders. In de helft van de gesprekken wordt expliciet 

waardering uitgesproken ten aanzien van het personeel.  

Enkele individuele aandachtspunten die door ouders werden aangedragen:  

• De klassennamen zijn verwarrend (CD4 of CD5) 

• De school kan de ondersteunende faciliteiten beter voor het voetlicht brengen bij nieuwe ouders. 

• (Lees)huiswerk mee naar huis geven werkte stimulerend; hier zou meer gebruik van gemaakt mogen worden. 

• Een ‘poetsavond’ op school, om zo andere ouders te ontmoeten. 

• Schoolkamp was geweldig (betekende ook bijtanken voor ouders) 

• Inzet rondom sondevoeding verliep niet soepel 

• Weinig kennis van ondersteunende communicatie 

DUIDEN 

• De verslaglegging van de exitgesprekken is afhankelijk van de persoon die het gesprek heeft gevoerd, 

waardoor het lastig is om trends te vinden.  

DOEN 

• Onderzoeken of een schoolkamp weer mogelijk/wenselijk is. 

• Bekijken of het leerlingportaal van Ratho in bepaalde klassen ingezet kan worden. 

• Met ouders onderzoeken hoe zij huiswerk zien, passend bij de niveaustromen op onze school. 
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• Onderzoeken of we wederom weer kunnen komen tot een ouderraad waarmee iedere klas een eigen 

vertegenwoordiger heeft. De ouderraad is daarmee een goede vorm om de ouderbetrokkenheid wederzijds te 

vergroten. 

• De herinrichting van het gebouw staat op het programma. Daarmee wordt de klasbenaming meegenomen. 

Hier aansluitend kan het gebouw communicatief sterker ingericht worden middels pictogrammen en kleuren. 

• Vanaf 2022-2023 wordt een werkgroep Ondersteunende Communicatie ingesteld om de communicatieve 

waarden te versterken. 

ZELFEVALUATIE SCREENING LEERLING DOSSIERS 

De Emiliusschool brengt in beeld of inhoud en volledigheid van leerling dossiers aan het gestelde ambitieniveau 

voldoen. Jaarlijks worden 20 leerling dossiers waarvan 10 SO en 10 VS, ad random geselecteerd en op de juistheid 

en volledigheid van de inhoud gecontroleerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de standaardinhoudsopgave van 

onze leerlingdossiers en uitgevoerd door een afdelingsleider. Hiervan wordt verslag gedaan. Dit verslag wordt 

binnen het management tijdens de jaarlijkse integrale managementanalyse besproken en zo nodig worden 

actiepunten geformuleerd en opgenomen in het volgende jaarplan. 

Het gaat om een feitelijke controle van de actuele en correcte inhoud van het leerling dossier. Er wordt 

gecontroleerd m.b.v. een checklist op actuele juistheid en volledigheid: 

• Overzicht leerlingstamgegevens 

• 1e Persoonlijk Plan (incl. instroomprofiel) + relevante informatie intake 

• Algemene correspondentie (indien van toepassing) 

• Historie + meest recente Persoonlijk Plan 

• Spelbegeleiding (indien van toepassing) 

• Historie + meest recente verslag psychologisch onderzoek en/of speltherapie  

• Protocollen Medische map AVT 

• Verklaring Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) 

AMBITIE 

• Volledigheid: 90% van de leerling dossiers in de steekproef moet volledig zijn. 

• Juistheid: 90% van de leerling dossiers in de steekproef moet de juiste actuele documenten bevatten. 

DATA 

• Alle willekeurig geselecteerde dossiers waren tijdens de steekproef volledig. Onze norm is hier dus behaald.  

• Alle dossiers waren ook voldoende actueel. Bij twee dossiers was er nog geen papieren versie van het meeste 

recente Persoonlijk plan aanwezig. Deze bespreking had echter die week voorafgaand aan de steekproef 

plaatsgevonden waardoor er nog sprake is van een conceptversie en geen definitieve versie.  

• In alle dossiers waren de documenten achter het tabblad ‘Protocollen’ reeds verwijderd. Deze worden digitaal 

bewaard en gecontroleerd door de AVT. Tevens is gecheckt of deze protocollen digitaal up to date waren. Dit 

behaalt een 100 %. 
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DUIDING  

• Op het gebied van actualiteit is de norm behaald. Er was nog sprake van 2 conceptversies van zeer recente 

besprekingen. Verder zaten alle plannen die door alle partijen ondertekend waren, gearchiveerd in het 

leerlingdossier. 

• Sinds kort zitten er geen protocollen meer in de centrale leerlingdossiers. Om te voorkomen dat meerdere of 

verouderde versies van protocollen circuleren, is gekozen voor één centrale bewaarplek voor de recente 

protocollen: de medische map, in beheer van de assistenten met verpleegkundige taken. Bij controle blijkt dat 

deze 100% volledig en up to date waren. 

DOEN  

• Door middel van een notitie/post-it in het dossier gaan we aangeven dat het Persoonlijk Plan (nog) niet 

ondertekend retour is ontvangen of de reden opnemen waarom dit ook niet gaat gebeuren.  

• We gaan de verantwoordelijkheid beleggen voor het nabellen van ouders om het PP terug te sturen.  

Jacqueline geeft een seintje aan de betreffende leerkracht wanneer het retourneren van een PP lang op zich 

laat wachten. De leerkracht neemt contact op met de ouders. 

• Er is een start gemaakt met het digitaliseren van de dossiers, waardoor papieren dossiers op termijn niet meer 

nodig zijn. Uiteraard blijven wel dezelfde normen voor volledigheid en actualiteit gelden. Het invoeren van een 

digitaal leerlingvolgsysteem zal dit bespoedigen.  

 

TEVREDENHEIDSMETING TRAJECTBEGELEIDING 

De Emiliusschool brengt in beeld of de trajectbegeleiding aan het gewenste ambitieniveau voldoet. Na afloop van 

het intaketraject zetten we een vragenlijst uit onder individuele ouders van nieuwe leerlingen. De vragenlijst 

betreft de periode van het eerste telefoontje tot een maand na de (eventuele) plaatsing op de Emiliusschool. De 

vragenlijst focust op de kwaliteit van de trajectbegeleiding. 

Omdat het om slechts enkele leerlingen (max 15) per jaar gaat, worden deze lijsten individueel beoordeeld. 

Eenmaal per jaar worden de uitkomsten door het management tijdens de jaarlijkse managementanalyse 

besproken en zo nodig worden acties in de ontwikkelagenda van het navolgende jaar opgenomen. 

Meetinstrument: Een zelf ontwikkelde vragenlijst naar voorbeeld van een ZEK-instrument. Het betreft een 

vierpuntschaal: zeer ontevreden, ontevreden, tevreden, zeer tevreden. De onderdelen zijn: bekendheid van het 

aanmeldpunt, bereikbaarheid van het aanmeldpunt, voorlichting en informatie, intake, ondersteuning, algemeen 

oordeel en een cijferwaardering. 

AMBITIE 

Prestatie indicator/norm:  

• 70% van de ouders leveren de antwoorden in. 

• Het eindcijfer moet minimaal een 8 zijn. 
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DATA 

• Over het schooljaar 2020 – 2021 zijn er 7 vragenlijsten over de trajectbegeleiding uitgezet. Hierop zijn er 3 

retour gekomen (42,9%). 

• Het gemiddelde cijfer van ouders over de trajectbegeleiding is een 8,8. Het laagste cijfer was een 8 (1x) en het 

hoogste een 9,5 (1x).  

DUIDEN 

• De respons op de trajectbegeleiding is lager dan onze norm. Er zijn dit jaar geen reminders verzonden. 

• De hoge tevredenheid en het ontbreken van kritische opmerkingen doet ons concluderen dat wij de 

trajectbegeleiding van onze leerlingen zorgvuldig en conform of boven verwachtingen uitvoeren.  

DOEN 

• Wij continueren onze werkwijze m.b.t. de trajectbegeleiding. 

• Een reminder kan mogelijk sneller na de eerste verzending van de vragenlijst worden verzonden, wanneer het 

traject nog ‘vers’ in het geheugen ligt. Dit vergroot mogelijk de respons.  

• De nieuwe aanmeldcoördinator stelt een nieuw digitale vragenlijst samen. Dit vergroot mogelijk de respons. 

 

ZELFEVALUATIE VEILIGHEID EN SOCIALE VEIL IGHEID  

De Emiliusschool brengt in beeld of wat betreft de onderwerpen veiligheid en sociale veiligheid aan de gestelde 

ambitieniveaus wordt voldaan. Voor EMB-leerlingen is geen standaarddocument beschikbaar om de 

veiligheidsbeleving te monitoren. Onze leerlingen zijn extra kwetsbaar doordat zij te maken hebben met een groot 

aantal personen dat met hen een zorg/onderwijsrelatie heeft. De leerlingen zijn sterk afhankelijk van de 

begeleiders, zijn zelf weinig weerbaar en veelal beperkt in hun communicatie. Voor onze leerlingen is een 

vragenlijst geen optie, ook niet in een individueel gesprek. We zijn in 2017 en in 2019 op zoek geweest naar een te 

gebruiken instrument voor onze EMB-leerlingen. We hebben daartoe ook deelgenomen aan de landelijke activiteit 

van Lecso betreffende de zoektocht naar een passend instrument bij EMB-leerlingen. We hebben (landelijk) 

desondanks geen passend instrument kunnen vinden.  

Daarom laat de Emiliusschool vanaf 2018 de monitoring van de veiligheidsbeleving via de individuele ouders 

verlopen. In de voorbereiding op de jaarlijkse Persoonlijk Plan bespreking ontvangen de ouders een vragenlijst 

m.b.t. dit onderwerp. Klassen krijgen deze vragenlijst voorafgaand aan de leerlingbespreking.  

AMBITIE 

• Respons Norm: 70% van de ouders van thuiswonende leerlingen neemt deze vragenlijst ingevuld mee naar de 

Persoonlijk Plan bespreking. 

• Responsnorm: 70% van de ouders van op Zonhove wonende leerlingen neemt deze vragenlijst ingevuld mee 

naar de Persoonlijk Plan bespreking. 

• Norm: voor sociale veiligheid leggen we onszelf een hoge norm op omdat we juist voor onze kwetsbare 

leerlingen een veilige school willen zijn. We behalen een gemiddelde score van 80% of hoger.  
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DATA 

• Er zijn vragenlijsten naar ouders en naar alle klassen uitgezet. De vragenlijsten van de klas zijn gekoppeld aan 

de cyclus van de leerlingbespreking. Dit zorgt ervoor dat het gehele jaar door lijsten van klassen retour komen.  

Er zijn op dit moment 65 lijsten retour gezonden. Hiervan zijn 22 lijsten door ouders ingevuld en 43 door de 

klassen.  Er wordt gebruik gemaakt van een 5 puntsschaal waarbij de score van 5 de meest positieve score is.  

• Van de 65 ingevulde lijsten zijn 53 lijsten zeer positief ingevuld, op alle items een score van 4/5.  Bij 12 lijsten 

wordt gemiddeld 1 item gescoord met een score van 3. Bij 6 lijsten van deze 11 lijsten wordt een 3 gescoord 

bij Het item: "denkt u dat de leerling bang is voor een andere leerling". Overige items die met een 3 gescoord 

worden zijn te divers om hier een gemeenschappelijke noemer uit te halen.   

DUIDEN 

•  De vragenlijsten zijn wel uitgezet, maar in zeer beperkte mate geretourneerd. Daarnaast worden de lijsten 

naar de klassen gedurende het gehele jaar uitgezet.    

DOEN 

• Wij zullen onze geplande werkwijze, waarbij de vragenlijsten onderdeel zijn van de Persoonlijk Plan 

bespreking, aanpassen.  Het komende jaar willen we op 1 moment in maart-april de vragenlijsten naar ouders 

uitzetten. We gebruiken hiervoor een digitaal vragenformulier. Mocht dit een geringe respons geven dan kan 

overwogen worden het volgende jaar random een aantal ouders telefonisch te gaan benaderen. 

• Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan beide vragenlijsten tegelijk digitaal uit. 

 

MEDEWERKERS 

TEVREDENHEID PERSONEEL 

In 2020 is als alternatief voor de digitale tevredenheidsmeting een PMO (preventief medisch onderzoek) 

aangeboden, in samenwerking met HCC (Human Capital Care, de Arbodienst). Deelname was op vrijwillige basis. 

Bij deelname werd een digitale vragenlijst aangeboden. Tijdens het fysieke medische onderzoek werd de 

informatie uit de vragenlijst individueel besproken. Coaching was daarbij additioneel mogelijk, indien de 

medewerker dit wenste. Deelname was anoniem.  

AMBITIE 

Responsnorm: ten minste 70% van de collega’s neemt deel aan het PMO.  
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DATA 

 

• 58 van de 95 uitgenodigde collega’s (61%) hebben deelgenomen aan de vragenlijst en 53 van de 95 

uitgenodigde collega’s (56%) namen deel aan het aanvullende fysieke onderzoek. 

• De resultaten laten zien dat Emiliusschool op alle onderdelen voldoende, of zelfs goed scoren. Medewerkers 

voelen zich dooreen genomen gezond (mentaal en fysiek) en zijn tevreden over de Emiliusschool als 

organisatie. Medewerkers zijn trots om voor de organisatie te werken, werken er met plezier, voelen zich 

betrokken en gesteund, ervaren ontwikkelingsruimte en daar waar de fysieke belasting van het dagelijks werk 

als zwaar wordt ervaren, voelen ze zich hierin goed ondersteund door de organisatie in kennis en 

voorzieningen. Deze kwantitatieve bevindingen zijn bevestigd in de gesprekken met vitaliteitscoaches. Ook zij 

hebben positieve geluiden gehoord, medewerkers die met plezier aan het werk zijn, tevreden zijn en die – 

natuurlijk individuele aandachtspunten daar gelaten – gezond en goed in hun vel zitten. 
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DUIDEN 

• Helaas is de norm van deelname aan het onderzoek niet behaald: 61% i.p.v. ≥ 70%. 

• HCC gaf aan dat ze nog niet eerder zulke positieve uitkomsten van een PMO hadden gezien. 

• Bij ‘Psychische gezondheid’ vallen de opvallend positieve uitkomsten onder ‘langdurend’; de hoge aangegeven 

percentages bij stressklachten zijn ‘kortdurend’. 

• Op energiebronnen heb je meer invloed dan op bijv. het beperken van de werkdruk. 
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• De groep collega’s tot 45 jaar zoekt steun bij de direct leidinggevende, is op zoek naar waardering en 

ontwikkelmogelijkheden. 

• Verantwoordelijkheid en afhankelijkheid zijn twee contrasterende hoofdthema’s voor een actieworkshop. 

DOEN 

• HCC adviseert in z’n algemeenheid om vooral de ‘trots’ te behouden en de ‘gezelligheid’ te koesteren. 

• Gebruik de ‘Circle of influence’ (Covey, 1989):  

- Heb ik er invloed op? → Verander het dan! 

- Heb ik er geen invloed op? → Stop ermee (stop met zeuren)! 

• Gebruik jonge medewerkers (die zeggen “Het gaat weer over onderwijs!”) als ambassadeur. Hoe kunnen zij 

hun stem kenbaar maken? Geef ze de ruimte, laat ze erover nadenken (een denktank). 

• Als vervolg op het PMO heeft de Task Force zijn actieworkshops uitgevoerd in januari 2021, met als 

thema/focuspunt ‘aangeleerde hulpeloosheid’: hoe kan een werknemer zelf zijn invloed aanwenden, 

verantwoordelijkheid pakken? 

• Hieruit voortkomende verbeteracties worden gedeeld met de Medezeggenschapsraad en daarna 

gecommuniceerd met de rest van de medewerkers. 

• De cursus Stilstaan bij Bewegen wordt opgenomen in het standaardaanbod voor (nieuwe) medewerkers. 

• De uren Duurzame Inzetbaarheid worden benut en toegekend.  

 

ZELFEVALUATIE EXITGESPREKKEN PERSONEEL  

Bij het uit dienst gaan van vaste personeelsleden worden deze uitgenodigd voor een exitgesprek. ‘Met de benen 

op tafel’ wordt nog eens teruggekeken op de periode op de Emiliusschool. Wat deden we goed, wat kon beter? 

Het gesprek kan gevoerd worden aan de hand van een gespreksleidraad. Er worden aantekeningen gemaakt. 

Omdat het om slechts enkele gesprekken per jaar gaat, worden deze aantekeningen individueel beoordeeld. De 

uitkomsten worden door het management tijdens de jaarlijkse managementanalyse besproken en zo nodig 

worden acties in de ontwikkelagenda van het navolgende jaar opgenomen. 

AMBITIE 

Norm: met 100 % van deze personeelsleden uit dienst wordt gesproken. Een kwalitatieve norm is hier niet te 

stellen. 

DATA 

• In 2021 zijn er 9 medewerkers uit dienst gegaan, waarvan de meesten tegen het einde van hun loopbaan aan 

liepen. Met 7 van hen is het exitgesprek gevoerd. 

• Met name de onderlinge contacten/sfeer tussen medewerkers en de liefde voor de leerlingen worden als 

sterk te behouden elementen benoemd. 

• Diverse gesprekspartners gaven aan zich gestoord te hebben aan de willekeur en grote verschillen die vanuit 

het bestuur werden gemaakt. Het was niet transparant en bepaalde mensen hadden privileges. 

• Men heeft behoefte aan ‘gezien’ (gewaardeerd) te worden, ook door de bestuurder. Individuele aandacht 

voor wat er speelt, ook v.w.b. de privésituatie. 

• Door de grote diversiteit in zorgassistentie, krijgt deze groep het gevoel ‘Wij horen nergens bij’. 
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DUIDEN 

• De norm van 100% is niet behaald. Twee vertrekkende medewerkers waren verhinderd en hadden te kennen 

gegeven geen behoefte te hebben aan alsnog een gesprek op een later moment.  

• Een warme sfeer en contact tussen collega’s onderling wordt als heel waardevol ervaren; evenals de aandacht 

en liefde voor de leerlingen. 

• Er is een grote behoefte aan transparantie, waardering en gelijke behandeling. 

DOEN 

• In 2022 gaan vier medewerkers (al dan niet op eigen verzoek) uit dienst. Met hen zal de Office Manager een 

exitgesprek inplannen voor/met de directie. 

• Van de exitgesprekken zal een bondig verslag gemaakt worden van de tips en tops die de werknemer nog wil 

delen. 

• Bij het eindgesprek wordt de vertrekkende medewerker gevraagd om foto's met een herinnering mee te 

nemen. Dit brengt een mooie terugblik teweeg. 

• We zetten de lijn door die we ingezet hebben: een goede combinatie tussen onderwijs en zorg creëren met 

oog voor het kind. 

• Enerzijds nabijheid creëren voor de wederzijdse waardering en anderzijds de CAO volgen omwille van de 

eenduidigheid. 

 

ZELFEVALUATIE SCREENING PERSONEELSDOSSIERS 

De Emiliusschool brengt in beeld of inhoud en volledigheid van personeelsdossiers aan het gestelde ambitieniveau 

voldoen. Jaarlijks worden 10 personeelsdossiers, ad random geselecteerd en op juistheid en volledigheid van de 

inhoud gecontroleerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de standaardinhoudsopgave van onze 

personeelsdossiers en uitgevoerd door een afdelingsleider. Hiervan wordt verslag gedaan. Dit verslag wordt 

binnen het management tijdens de jaarlijkse managementanalyse besproken en zo nodig worden actiepunten 

geformuleerd en opgenomen in de ontwikkelagenda van het navolgende jaar. 

Het gaat om een feitelijke controle van de inhoud van het personeelsdossier. Er wordt gecontroleerd met een 

checklist op juistheid en volledigheid: 

• Persoonsgegevens 

• Bekwaamheidsdossier (diploma’s en recente verslagen gesprekkencyclus) 

• VOG 

• Algemene correspondentie 

AMBITIE 

Prestatie indicator/norm:  

• Volledigheid: 90% van de personeelsdossiers in de steekproef moet volledig zijn. 

• Juistheid: 90% van de personeelsdossiers in de steekproef moet de juiste actuele documenten bevatten zijn. 
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DATA 

• Alle willekeurig geselecteerde dossiers waren tijdens de steekproef volledig. Onze norm is hier dus behaald.  

DUIDEN 

• n.v.t. 

DOEN 

• In 2021 is er een steekproef gedaan op volledigheid van de personeelsdossiers. Alle gecontroleerde dossiers 

waren volledig.   

 

ORGANISATIE 

ZELFEVALUATIE AVG 

Scholen hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een verantwoordingsplicht. 

Dat houdt onder meer in dat scholen moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische 

maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen. De Emiliusschool heeft 

intern een Security Officer, de officemanager, aangesteld voor dit aspect.  

AMBITIE 

De Emiliusschool brengt in beeld of wat betreft de bepalingen van de AVG het gewenste ambitieniveau wordt 

behaald. Jaarlijks vindt daartoe een evaluatief en controlerend gesprek/audit plaats met/door de externe 

Functionaris Gegevensbescherming. Hiervoor werkt de Emiliusschool samen met het CED uit Rotterdam. Voor dit 

gesprek wordt een vastgestelde vragenlijst afgewerkt. 

DATA 

• Van de 9 onderdelen uit de zelfevaluatie zijn er 6 onderdelen op orde. Er zijn 2 onderdelen beoordeeld als 

‘rood’ en 1 als ‘oranje’, wat wil zeggen dat hier in de aantoonbaarheid nog verbeterpunten zijn aangetroffen. 

Deze hebben betrekking op de verwerkersovereenkomsten en het verwerkersregister, en op het inzagerecht 

van betrokkenen.  

• Daarnaast zijn er opmerkingen gemaakt over een systematische borging en PDCA-cyclus voor zaken met 

betrekking tot AVG.  

DUIDEN 

• De FG stelt dat de Emiliusschool per begin 2020 zeer goed op weg is voor wat betreft het op orde krijgen van 

de documenten en merkt op dat er veel is geïnvesteerd in bewustwording bij medewerkers. De volgende fase 

betreft controle op Beschikbaarheid, Integriteit en Veiligheid (BIV) van het netwerk.  
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DOEN 

• Inbedden van AVG-activiteiten in de PDCA-cyclus door toevoegen aan de jaarkalender en/of ontwikkelagenda. 

• Blijvend onder de aandacht houden van AVG-thematiek bij medewerkers. 

• DPIA uitvoeren (door de rijksoverheid) op Office 365. 

 

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE  

De Emiliusschool brengt in beeld of wat betreft de Arbo-eisen op het gebied van RI&E aan het gestelde 

ambitieniveau wordt voldaan. Volgens de systematiek van de Arbomeester wordt een zeer uitgebreide RI&E 

eenmaal per 4 jaar uitgevoerd. De toetsing van de kwaliteit wordt verricht door de Arbodienst. 

Naar aanleiding van de uitkomsten wordt een plan van aanpak opgesteld. Dat wordt regelmatig getoetst op 

voortgang totdat alle actiepunten verwerkt zijn. 

AMBITIE 

Prestatie indicator/norm: Op ieder onderdeel wordt een positieve score van tenminste 70% behaald. 

DATA 

• De RI&E is niet uitgevoerd in 2020.  

• De Ri&E van 2020 was niet volledig ingevuld. Deze RI&E is door de huidige preventie medewerker en 

betrokken afdelingsleider aangevuld naar de huidige situatie van december 2021. Deze RI&E wordt zo gebruikt 

als nulmeting. Over 4 jaar wordt een volledige RI&E afgenomen. 

• Uit deze 0 meeting komt onder andere dat pesten, seksuele intimidatie etc onderwerpen zijn die nog niet 

makkelijk bespreekbaar zijn.  De vertrouwenspersonen zijn niet bij  iedereen bekend.  

• Het plan van aanpak n.a.v. de RI&E wordt onder verantwoording van o.a. de conciërge uitgevoerd. Dit ligt op 

schema.  

DUIDEN 

• De conciërge is reeds opgeleid tot preventiemedewerker next level. De nieuwe afdelingsleider en bestuurder 

worden in februari 2022 opgeleid als BHV’er.  

• Uit het plan van aanpak blijkt dat de vertrouwenspersonen onder de aandacht moeten komen. 

DOEN 

• Het arbobeleidsplan en het document arbo-zorg worden geëvalueerd en geactualiseerd en zijn klaar.  

• Er komt een overzicht van alle aanwezige hulpmiddelen (tilliften, tilbanden, etc.) die jaarlijks gekeurd moeten 

worden met het jaartal van levering, de laatste keuringsdatum, de betrokken firma en de status zodat 

eventuele noodzakelijke vervangingen tijdig bekend zijn en meegenomen kunnen worden in het nieuwe 

begrotingsjaar. Er wordt hiervoor contact gezocht met de united care. 

• De vertrouwenspersonen worden benoemd in het document dat iedere medewerker krijgt bij aanvang. 

Daarnaast worden er poster binnen school opgehangen omtrent dit onderwerp met foto's van de betreffende 
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vertrouwenspersonen. Daarnaast wordt er een samenwerkingsverband afgesproken over de inzet van een 

externe vertrouwenspersoon. Er is hierover contact met  HCC. 

• De BHV-herhalingsscholing vindt plaats in mei 2022 

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken worden weer opgepakt in een gesprekkencyclus. 

• Er wordt een start gemaakt met het inplannen van functioneringsgesprekken vanaf januari 2022 

• De acties worden gevolgd middels het plan van aanpak n.a.v. de RI&E.  

 

DUURZAAMHEID (ENERGIE OPBRENGSTEN, NIEUW) 

Sinds 2019 mag de Emiliusschool zich ‘duurzaam’ noemen. De school heeft 538 zonnepanelen geplaatst waarmee 

jaarlijks zo’n 150.000 kWh schoon opgewekt wordt. Ook is alle ouderwetse verlichting vervangen door duurzame 

LED-verlichting, waarmee ruim 30.000 kWh per jaar bespaard wordt. In totaal stoot de school daardoor 101.000 

kilo minder CO₂ uit. Daarvoor zouden anders 5.000 volwassen eikenbomen nodig zijn, vergelijkbaar met een bos zo 

groot als 18 voetbalvelden.  

AMBITIE 

De Emiliusschool wil zo energiezuinig mogelijk opereren. Kwantitatief willen wij minimaal het niveau van de 

150.000 kWh schone energie realiseren middels onze zonnepanelen. Kwalitatief stellen wij dat energiezuinigheid 

en duurzaamheid regelmatig onder de aandacht wordt gebracht.  

DATA 

• In 2020 is verder gegaan op de ingeslagen weg. Er is en blijft aandacht voor milieubewust omgaan met 

middelen en materialen. De teller voor schone energie staat in 2020 op 332.577 kWh en een CO₂ besparing 

van 186.243 kilo.  
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DUIDEN 

• Deze cijfers zijn conform de verwachting.  

DOEN 

• Het onderwerp ‘duurzaamheid’, waaronder bovengenoemde cijfers, komt minimaal jaarlijks op de agenda van 

het managementoverleg en de afdelingsoverleggen.  

• In het meerjarenbeleid is daarnaast een ambitie opgenomen om meer te gaan samenwerken met leveranciers 

die zelf ook naar MVO streven of waarbij een Social Return on Investment mogelijk is.  

• Voor het zwembad worden warmtepompen aangelegd. 

 

BESTUUR EN TOEZICHT 

ZELFEVALUATIE EN/OF 360 GRADEN FEEDBACK BESTUURDER 

Deze wordt sinds 2014 uitgezet. De uitkomsten worden gebruikt tijdens het beoordelings-/functioneringsgesprek 

door de Raad van Toezicht met de bestuurder. De uitgebreide 360 graden versie wordt iedere vier jaar uitgezet. 

Jaarlijks biedt de bestuurder een zelfevaluatie aan de RvT aan. 

AMBITIE 

Jaarlijks voert de Raad van Toezicht op basis van eigen informatie een evaluatief gesprek met de bestuurder. Ook 

de bestuurder levert hiervoor input aan de hand van een vastgesteld overzicht van gesprekspunten. 

DATA  

De interim-bestuurder heeft in mei 2021 onder 26 referenten 360 graden feedback uitgezet t.b.v. een 

werkgeversgesprek met de Raad van Toezicht. De referenten waren collega-bestuurders (extern), leden van de 

Raad van Toezicht, directeuren van betrokken andere stichtingen en instellingen. Intern is de lijst uitgezet onder 

collega-managementleden, intern begeleiders en leden van het Stafbureau. 



 

 45 

• Als kwaliteiten worden benoemd: toegankelijk; zoekt verbinding op alle niveaus; goede organisatievisie; hoge 

leerbaarheid; het geven en ontvangen van feedback; zicht op wat speelt in de organisatie; sociaal en 

betrokken 

• Als verbeterpunten worden benoemd: strategisch handelen; snelheid van veranderen/ontwikkelen; mensen 

meenemen; openstaan voor kritische tegenspraak; eerder mensen confronteren met het niet nakomen van 

afspraken; herhaling bij zichzelf herkennen;  

DUIDEN 

• Duiding van deze 360-graden feedback is achterhaald omdat de stichting inmiddels een nieuwe bestuurder 

heeft aangetrokken. De gegeven feedback aan de (ex)interim-bestuurder wordt meegenomen naar zijn 

volgende functie t.b.v. eigen verdere ontwikkeling. 

• De stichting heeft inmiddels een nieuwe bestuurder. Met de volgende 360-graden feedback zal hij, te zijner 

tijd, duiding geven aan de data die daar uit komen. 

DOEN 

• De nieuwe bestuurder zal binnen vier jaar (uiterlijk 2025) de uitgebreide 360-graden feedback uitzetten. 

ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT 

Vanuit de Code Goed Bestuur heeft een Raad van Toezicht de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zijn eigen 

functioneren. Het intern toezicht evalueert periodiek zijn functioneren als collectief en dat van de individuele 

leden, het samenspel met het bestuur en eventueel het samenspel met andere belanghebbenden, zoals de (G)MR. 

Periodiek (eens in de drie jaar) gebeurt deze evaluatie van het intern toezicht onder leiding van een onafhankelijke 

partij. Het intern toezicht bespreekt de conclusies hiervan met het bestuur en geeft hieraan uitvoering. 

AMBITIE 

De Raad van Toezicht heeft een procedure voor zelfevaluatie afgesproken. Onder begeleiding van een extern 

deskundige is deze werkwijze tot stand gekomen. Er wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. 

De resultaten worden in relatie gebracht met de scholingsagenda van de individuele RvT-leden. 

DATA  

• Door diverse omstandigheden en ontwikkelingen in verband met de afwezigheid, de waarneming, het 

ontvallen en de opvolging van de vorige bestuurder, heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht niet 

plaatsgevonden. 

DUIDEN 

• n.v.t. 
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DOEN 

• De zelfevaluatie wordt niet meer in het schooljaar 2020-2021 gehouden, maar geagendeerd voor de 

najaarsvergadering in 2021. 

RvT is begonnen met een zelfevaluatie. Er is een aantal besluiten genomen die zij zullen omschrijven in hun 

jaarverslag. Zo zijn er taakomschrijvingen vastgesteld voor de commissies en is er een derde commissie opgericht, 

namelijk de Commissie Kwaliteit. Verder hebben zij gesproken over de speerpunten voor 2022. De twee 

belangrijkste speerpunten zijn de interne cultuur en de Emiliusschool als A-merk in de markt. Mevrouw Keijzers 

vraagt de heer Heeffer om deze speerpunten op te nemen in de ontwikkelagenda en deze in december aan hen te 

presenteren. De heer Heeffer stemt daarmee in.  

 

CONCLUSIES 

Terugkijkend op 2020 zien we dat we veel resultaten hebben bereikt. Natuurlijk op inhoud, want onze 

voornaamste opdracht is om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Dit lukt over het algemeen 

goed, al constateren we dat we op onderdelen nog winst kunnen maken. De signalen uit de peilingen op 

verschillende gebieden geven aan dat ouders over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn.  

De grootste winst in het afgelopen jaar is de verdere ontwikkeling van ons kwaliteitssysteem, en dan met name het 

gebruik van het kwaliteitsinstrumentarium waar in dit document de resultaten van worden benoemd en geduid. 

Dit stelt ons namelijk in staat om vanuit een meer overkoepelende blik, te analyseren wat er gebeurt in de 

processen in onze school. Bovendien helpt het nu dat wij onszelf concrete normen op hebben gelegd, waardoor de 

duiding van data ook in verhouding is tot deze indicatoren. En doordat wij alle uitkomsten nu koppelen aan de 

Ontwikkelagenda, borgen we meer dan voorheen dat geconstateerde verbeterpunten ook daadwerkelijk leiden tot 

acties. De opzet van de Ontwikkelagenda en de Management Analyse maakt dat wij vervolgens ook de resultaten 

van de verbetermaatregelen zullen koppelen aan de beoogde effecten. Hiermee vervolgt de PDCA-cyclus zijn weg.  

De prilheid van het integrale kijken en van de gebruikte instrumenten en normen, maakt dat er nog onvoldoende 

onderbouwde conclusies in samenhang kunnen worden gemaakt. Het voornemen is om in de volgende 

management analyse, te kijken of er meer verbanden te trekken zijn uit de verschillende gegevens. Zo kunnen dan 

bijvoorbeeld analyses uit het personeelsbeleid worden gekoppeld aan de resultaten van de leerlingen. Of 

resultaten uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie aan de tevredenheid van medewerkers. Hiervoor is het nu nog 

te vroeg, maar wij menen dat dit zeker een verdere verdieping van ons kwaliteitssysteem zal aanbrengen.  

 

 

 


